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’t Seintje 

Basisschool de Hoeksteen 
Olavstraat 31 4765 CP 
Zevenbergschen Hoek  
tel: (0168) 45 26 38  
 
Website: https://dehoeksteen.dewaarden.nl 
e-mail: info.hoeksteen@dewaarden.nl  
 
Juni 2021            Jaargang 22                           Aflevering 234 

 
 

Vakantierooster, studiedagen en vrije middagen 2020-2021 
 
 

Inleveren van rapporten  10 juni t/m 18 juni  

Studiedag 14 juni 2021 DIT GAAT DOOR!!!! 

Studiedag 5 juli 2021    DIT GAAT DOOR!!!! 

Citoafnames in de klas   21 juni t/m 2 juli.  Andere datum 

Schoolkamp groep 8 7 – 8 – 9 juli            Andere datum 

Rapport mee naar huis.    8 juli                         Andere datum 

Driehoeksgesprekken tussen ouders, 
leerlingen en leerkrachten      

12 juli t/m 15 juli   Andere datum 

Vossenjacht ????????? 22 juli 

Uitglijden en Slierten???????? 23 juli (ochtend)  

Vrije middag 23 juli 2021 

Zomervakantie 2020 - 2021 26 juli t/m 3 september 2021 
 
 
STUDIEDAGEN OP MAANDAG 14 JUNI en 5 JULI GAAN DOOR!!!!    Alle leerlingen zijn dan vrij 

 
 
 

 
De kaars brandde 

Bij ons op de Hoeksteen brandde de kaars voor  
Stephan Ackermans, de papa van Mila en Sven.  
 
Hij overleed op 5 mei op 37-jarige leeftijd.  
 
Wij wensen Mila, Sven, mama en de familie heel veel sterkte  
om dit grote verlies te dragen. 
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 Vanuit onze geloofsgemeenschap  
Immanuelparochie , cluster oost. 
 

Eerste Communie 2021 
De Eerste Communie heeft dit schooljaar plaatsgevonden op zaterdag 5 
juni om 14.00 uur in de kerk in Zevenbergschen Hoek (en op zondag 6 
juni gebeurde dat om 11.00 uur in Zevenbergen). 

  
Vanuit de Hoeksteen heeft juf Jeanne mede zorg gedragen 
voor alle voorbereidingen voor dit plechtige katholieke feest 
voor de leerlingen.   

Afgelopen weekend hebben Eveline en Mark hun plechtige 
eerste communie gedaan.  

Namens alle leerlingen, ouders en leerkrachten van de Hoeksteen willen wij Mark en Eveline van 
harte feliciteren met deze mooie feestdag.    PROFICIAT   

 

Spulletjes meenemen van thuis; Wat wel / wat niet 

Steeds meer merken we op school dat kinderen spulletjes van 
huis uit mee nemen naar school. Kinderen vinden het leuk, 
laten dat trots aan hun klasgenoten zien en spelen ermee op 
het schoolplein. Behalve mobieltjes is er vanuit school geen 
enkele beletsel om te verbieden dat spullen mee naar school 
worden genomen. Hoewel we natuurlijk er wel op letten dat 

de mee gebrachte spullen alleen in de ochtend- en lunchpauze gebruikt worden en niet in de klas.  

Het meenemen van de huisspullen gebeurt echter wel op eigen risico. De school is NIET verzekerd 
voor schade aan deze materialen. De leerkrachten kunnen namelijk ook niet in de gaten houden 
welke spullen bij welke leerlingen horen. Op dit moment liggen er soms 40 stepjes op het 
schoolplein. Daar komt ook nog bij dat sommige leerlingen toestemming krijgen van de eigenaars om 
in de hun pauze gebruik te maken van deze spullen. Hierdoor wordt het praktisch een onmogelijke 
zaak om alles in de gaten te houden.   

Helaas kan het dan gebeuren dat er soms iets stuk gaat. Dat is heel jammer, maar moeilijk te 
voorkomen. De leerkrachten bespreken deze situaties ook regelmatig met alle leerlingen.  

Vanaf deze week moeten we helaas ook verbieden om naast telefoons 
ook skelters mee naar school te mogen nemen. Naast het feit dat 
skelters voor veel andere kinderen erg uitdagend zijn om er ook op te 
rijden, nemen deze speelvoertuigen heel veel plaats in op het 
schoolplein en zorgen ze soms voor onveilige situaties.  

P.S. De stepjes van de kleuters worden nu in de gang bij de voordeur 
geplaatst. Dit levert echter grote problemen op om bij calamiteiten de school snel en veilig te 
verlaten. Wij zoeken naar een oplossing om deze stepjes elders te (laten) plaatsen, bijvoorbeeld op 
het schoolplein bij alle andere stepjes.  

 

Deze foto van 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Step
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mammoet_skelter.jpg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
http://ict-en-onderwijs.blogspot.com/2011/06/creatief-presenteren.html
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
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OPROEP VAN DE VOETBALVERENIGING DHV 

Nationale Voetbaldag bij DHV  

Zaterdag 12 juni is het “Nationale Voetbaldag”.  
  
Dit is voor alle jeugd van 5 tot 19 jaar. Lid of geen lid: iedereen is welkom op Sportpark D'n 
Hoekschop! 
Dus je mag je vriendjes of vriendinnetjes meenemen.  
Graag vooraf wel even aanmelden zodat we weten wie er komen.  
Dit kan je doen door een aanmeldingsmail te sturen naar 
DHV.1933@gmail.com.  
  
De dag start om 10.00uur en duurt tot ongeveer 14.00 uur.  
Een groot deel van jullie hebben nog een voetbalwedstrijd voor de regio-cup maar die kunnen zonder 
problemen daarna aansluiten. Het zal een dag zijn die in het teken staat van (voetbal) spelletjes.  
Er zal gezorgd worden voor een broodje en wat te drinken.  
  

Je neemt natuurlijk je voetbalschoenen mee en komt in sportieve kleding. Kleine tip 
neem ook een handdoek en wat reservekleding mee.  
 

Je kunt je nog vandaag woensdag 09-06-2021 opgeven!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  

ZIE BIJLAGE  
Wij hebben er zin in, zien we jullie de 12e!? 

  
Met sportieve groet AC van vv DHV 

 

Versoepeling van Corona maatregelen 

Helaas. Veel versoepelingen zijn er niet. De situatie in school is nauwelijks veranderd.  

Hoewel in heel Nederland de versoepelingen in de horeca, bioscopen, sportverenigingen, thuis, enz. 
wel plaatsvinden, mag het in het onderwijs nog steeds niet. De groepen blijven in hun eigen ‘bubbel’, 
kortlopende afwezigheid van leerkrachten kan/mag nauwelijks worden vervangen, bij langdurige 
afwezigheid wordt na enige tijd wel naar een oplossing gezocht (alleen indien dit ingevuld kan 

worden), ouders mogen nog steeds niet onder schooltijd in school komen, 
activiteiten mogen wel, maar alleen als het buiten het schoolgebouw is en 
ouders op 1,5 meter van elkaar blijven, vergaderingen in school vinden plaats 
in hele grote ruimtes of anders online, gesprekken met ouders en leerlingen 
nog steeds via teams. En nog veel meer situaties blijven nog enkele weken.  

Ook alle leerkrachten vinden het erg jammer dat we nog steeds noodgedwongen zo moeten werken. 
Onze ontwikkelingen staan nagenoeg stil, groep doorbrekend werken is nog niet mogelijk, bij ziekte 
is het vinden van een vervanging erg lastig, enz. Het zorgt regelmatig voor heel onverwachte situaties 
waarop intern soms wel, maar helaas ook soms niet op gereageerd kan worden. Een zorgelijke 
situatie, die hopelijk binnenkort wordt beëindigd.  

mailto:DHV.1933@gmail.com
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Toch proberen we in de laatste weken van het schooljaar nog diverse 
leuke activiteiten te verzorgen naast het verzorgen van het dagelijks 
onderwijs in de groepen. Laten we hopen dat het weer ons hierbij zal 
helpen.  

Rookvrij onderwijsterrein 

Kinderen en jongeren moeten rookvrij kunnen opgroeien. Daar hoort een rookvrij onderwijsterrein 
bij. Scholen zijn sinds 1 augustus 2020 verplicht een rookvrij terrein te hebben (vastgelegd in 
een Algemene Maatregel van Bestuur). Dit geldt voor primair en voortgezet onderwijs, mbo en hoger 
onderwijs. Uit onderzoek blijkt dat kinderen en jongeren die anderen zien roken, zelf ook eerder 
gaan roken. Een rookvrij terrein beschermt hen ook tegen de schadelijke gevolgen van meeroken.  

Een rookvrij schoolterrein dient ingesteld, aangeduid en gehandhaafd te worden. Sinds 1 augustus 
2020 is onze school rookvrij en geldt hiermee een rookverbod. Het rookvrije schoolterrein sluit aan 
bij de visie van onze school op het gebied van gezondheid en het zijn van een gezonde school. 

Sinds 1 januari 2021 wordt er door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) toezicht 
gehouden op een rookvrij schoolterrein. Het rookvrije schoolterrein geldt voor alle gebouwen en 
terreinen waar onze school zeggenschap over heeft en die voldoen aan de volgende voorwaarden: 
• Het terrein grenst aan of ligt in de directe nabijheid van de gebouwen of inrichting  
    van de onderwijsinstelling; 
• De gebouwen of de inrichting van de onderwijsinstelling worden gebruikt voor onderwijs; 
• Het terrein van de onderwijsinstelling is in gebruik. 

 
Door Stichting de Waarden en onze school is het rookvrije onderwijsterrein ingesteld, aangeduid en 
daarnaast vindt hierop handhaving plaats.  
 
Dit betekent bijvoorbeeld dat op onze school borden zijn geplaatst welke aanduiden dat hier niet 
gerookt mag worden, alles wat aanspoort tot roken is verwijderd en als er iemand op ons 
schoolterrein rookt zijn wij verplicht de persoon hierop aan te spreken. Het beleid rondom een 
rookvrij schoolterrein is 24 uur per dag en 7 dagen per week ingesteld en aangeduid. Handhaven 
doen wij als de school open is, binnen de reguliere en extra ingelaste openingstijden.   

 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2020-218.html#d17e201
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Te laat op school komen. 

De laatste tijd zien we regelmatig veel kinderen te laat op school komen. Dit is erg 
vervelend voor de leerkrachten en de rest van de groep die met de lessen willen 
beginnen. Wij verzoeken alle ouders daarom dringend om de aanvangstijd van de 
groep in de gaten te houden.  

 
  

 Avond4daagse – Home Edition 

 
 
 

De Avond4daagse gaat dóór!  
 
Na het succes van vorig jaar presenteren wij ook in 2021: Avond4daagse - Home Edition! Ook als de 
oude vertrouwde Avond4daagse niet door kan gaan, ben je met Avond4daagse - Home Edition 
verzekerd van veel wandelplezier. Je vertrekt lekker vanaf je eigen huis. En je maakt je eigen routes. 
Via de app van eRoutes. En *nieuw dit jaar* met die app verrassen we je tijdens de wandeling met 
leuke berichten! Natuurlijk ontvang je na vier dagen lopen de enige echte Avond4daagse medaille. Jij 
wilt jouw serie toch ook compleet hebben?  
 
 

Wat is het?  
Met de Home Edition bieden wij iedereen in Nederland de gelegenheid een eigen Avond4daagse te 
lopen. Dus niet in hele grote groepen tegelijk, zoals je gewend bent. Maar alleen met een vriendje, je 
sportmaatjes of met je gezin. Je kunt de vier dagen lopen in de periode tussen 29 maart en 30 juni 
2021. Maar tussen de eerste wandeldag en de vierde mogen maximaal twee weken zitten. Het moet 
natuurlijk wel een uitdaging blijven... En je hoeft niet alleen ’s avonds of doordeweeks te lopen.  
Ook overdag of in het weekend kun je op pad!  

 
 

https://www.flickr.com/photos/8725928@N02/9292433717/in/album-72157613622586684/
https://www.flickr.com/photos/8725928@N02/9292433717/in/album-72157613622586684/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
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Geef jouw Avond4daagse nóg meer waarde 
Start je eigen sponsorloop  
 
ReumaNederland is partner van de Avond4daagse, omdat bewegen, zoals lopen, spelen of fietsen 
niet voor ieder kind vanzelfsprekend is. Duizenden kinderen met jeugdreuma worden geremd in hun 
dagelijks leven. 
Start een sponsorloop en strijd samen met ReumaNederland tegen de gemene rem van reuma. Met 
jouw sponsorloop draag je bij aan onderzoek naar het juiste medicijn tegen jeugdreuma. Meld je snel 
aan, start je eigen sponsorloop en vraag iedereen om je heen om jouw Avond4daagse te sponsoren. 
Klik hier voor meer informatie en om je eigen sponsorloop te starten! 
 

Hoe meld ik mij aan voor Avond4daagse - Home Edition?  
Klik hier om je in te schrijven. In verband met de betaling moet 
een ouder/verzorger dit doen. Vervolgens vul je de namen van 
de deelnemers in. Per deelnemer kost deelname €6,50.  
 
Daarvoor krijg je iedere dag drie verschillende routes via 
de eRoutes app in de afstand die je zelf kiest. Je hebt daarbij 
de keuze uit 2,5 - 5 - 10 km. Afhankelijk van de omgeving waar 
je woont, wisselen de routes in de app iedere dag. Afwisseling 
genoeg dus. Je kunt er ook nog voor kiezen om bij inschrijving 
voor een meerprijs een leuk finishpakket te bestellen. Zo 
wordt de laatste dag écht een feestje.  
Houd er wel rekening mee dat de levertijd hiervan max. 3 
weken is.  
 
Na afronding van de vier dagen wandelen ontvang je natuurlijk de officiële Avond4daagse medaille 
thuis! Easy dus!  
Heel veel plezier en succes!  
Ennuh ... deel jij jouw avonturen op social media met #avond4daagsehome?  
 
Schrijf je nu in! 
 
 
Met vriendelijke groeten. 
KWBN 

 

https://actie.reumanederland.nl/evenement/avond4daagse-home-edition-2021?utm_source=referral&utm_medium=landingspagina-avond4daagse&utm_campaign=avond4daagse-mrt-jun-2021
https://actie.reumanederland.nl/evenement/avond4daagse-home-edition-2021?utm_source=referral&utm_medium=landingspagina-avond4daagse&utm_campaign=avond4daagse-mrt-jun-2021
https://eroutes.nl/nl/avond4daagse/?utm_source=webpage&utm_medium=avond4daagsenl&utm_campaign=home_edition
https://eroutes.nl/nl/avond4daagse/?utm_source=webpage&utm_medium=avond4daagsenl&utm_campaign=home_edition

